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4                                                                

Preparação das Fitas de Silício  

 

 

As fitas de silício policristalino foram preparadas por CVD, a partir de silano diluído 

em hidrogénio, sobre vários tipos de substratos. As primeiras fitas depositadas com 

sucesso foram obtidas num reactor tubular de quartzo, com lâmpadas de halogéneo como 

fonte de calor. O reactor já existia no laboratório e foi optimizado para o processo.  

As experiências de deposição de fitas de silício no reactor tubular de CVD 

permitiram estabelecer os critérios principais do processo tais como: a escolha de 

substratos, o tipo de CVD, a gama de temperaturas de deposição, o fluxo e diluição do 

silano e a espessura e qualidade cristalográfica pretendida para as fitas. 

No entanto, o reactor tubular apresenta limitações quando se pretende aumentar a 

taxa de deposição do silício quer por aumento de temperatura ou por diminuição da 

diluição do silano em hidrogénio, que resultam em depósitos nas paredes de quartzo, 

obrigando à interrupção do processo, por opacidade das paredes do reactor à radiação das 

lâmpadas. 

 Para superar as dificuldades enunciadas e ganhar flexibilidade desenhou-se e 

construiu-se no laboratório um novo reactor de CVD, o reactor SDS, mantendo as 

características principais do primeiro, tais como o aquecimento óptico e a deposição à 

pressão atmosférica. 

 

Neste capítulo são descritas, de 4.1 a 4.7, as duas gerações de reactores de CVD: o 

desenho, construção, e sistemas auxiliares. As técnicas utilizadas na preparação das 

amostras, a escolha das variáveis de CVD e alguns resultados obtidos, considerados 

essenciais na compreensão da evolução do Processo SDS de preparação das fitas, são 

apresentados.  
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Na secção 4.8 descreve-se brevemente o processo de ZMR e dopagem, que não são 

o objectivo principal deste estudo, mas constituem a segunda etapa do processo SDS. 

Sobre as fitas produzidas pelo Processo SDS formaram-se células fotovoltaicas com 

o objectivo de determinar a sua qualidade como silício para aplicação fotovoltaica. Na 

secção 4.9 descrevem-se as etapas e parâmetros utilizados na formação das células 

fotovoltaicas. 

 Chama-se novamente à atenção que as unidades utilizadas ao longo do texto não 

correspondem na sua maioria ao Sistema Internacional de Unidades, S.I., mas permitem 

uma melhor compreensão e comparação das grandezas descritas, sendo de utilização geral 

nesta área (investigação e indústria). 

 

4.1 Descrição do Sistema de CVD 

 

O sistema de CVD tem como parte principal o reactor de CVD, local onde é 

colocado o substrato e onde ocorrem as reacções em fase gasosa e a deposição do produto 

resultante, o silício. O reactor de CVD é constituído por três partes distintas: o módulo de 

aquecimento, a câmara de CVD e o porta-amostras. 

Ao longo do estudo desenvolvido, e na procura das melhores soluções para atingir 

os objectivos, foram exploradas duas gerações de reactores de CVD:  

                              - reactor de CVD tubular; 

                              - reactor SDS de CVD. 

As duas gerações de reactores de CVD utilizam aquecimento óptico. O 

aquecimento das amostras é feito de modo directo por absorção da radiação das lâmpadas 

de halogéneo, tendo como principais vantagens a baixa inércia térmica, o facto de as 

paredes do reactor se manterem frias, o baixo custo e a simplicidade de operação. O 

substrato/amostra é mantido na posição horizontal, em ambos os casos. 

A escolha do reactor óptico de parede fria é usual para processos realizados à 

pressão atmosférica e no caso em estudo tem especial relevância: a deposição é localizada 

no substrato e os gradientes de temperatura resultantes provocam forte convecção dos 

gases reagentes, essencial para os elevados rendimentos de deposição (taxa de deposição e 

rendimento de conversão silano-silício). 
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4.2 O Reactor Tubular de CVD  

 

As primeiras experiências na origem do processo SDS tiveram lugar num reactor já 

existente no laboratório [Serra, 1995], que após algumas modificações se passou a 

designar Reactor Tubular de CVD: Figura 4.1.  

 

O módulo de aquecimento do reactor tubular de CVD é uma estrutura de alumínio, 

constituída por 6 espelhos parabólicos, encontrando-se nos respectivos focos 6 lâmpadas 

de halogéneo OSRAM 64740 R7s, de 1000W cada, Figura 4.1. Esta estrutura de alumínio 

envolve a câmara de CVD, que é um tubo de quartzo de 60mm de diâmetro interno e 1,6m 

 

                            
Figura 4.1 – Fotografias do reactor tubular de CVD e pormenor do módulo de aquecimento. 
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de comprimento, onde ocorrem as reacções de CVD, e está assente em duas calhas de 

modo a poder ser deslocado manualmente ao longo do tubo. 

O arrefecimento dos espelhos de alumínio é feito por água. Tratando-se de um 

reactor óptico de parede fria, o arrefecimento do tubo de quartzo é garantido pelo 

prolongamento do módulo de aquecimento com uma caixa de alumínio onde está ligado 

um aspirador de ar, que garante a passagem permanente de fluxo de ar frio paralelamente 

ao tubo. 

O acesso ao interior da câmara do reactor, para manipulação das amostras, faz-se 

por uma tampa de quartzo numa das extremidades do tubo, sendo a vedação garantida por 

abas esmeriladas perpendiculares ao tubo e apertadas uma contra a outra por molas. A 

entrada de gás é feita por uma extremidade e a saída pela extremidade oposta do tubo.  

O porta-amostras desenhado e construído para as experiências com o reactor 

tubular é constituído por duas varetas de quartzo, paralelas, com 1m de comprimento e 5 

mm de diâmetro, separadas de 3,5 cm. Fica apoiado por dois patins em aço inoxidável no 

fundo do tubo de quartzo do reactor, permitindo o seu deslizamento manual, para 

extracção e manipulação das amostras: Figura 4.2A. Sobre as varetas de quartzo foram 

soldadas pequenas esferas de quartzo, com diâmetro de ~1 mm, sobre as quais é colocada 

a amostra, minimizando a superfície de contacto com o porta-amostras: Figura 4.2B.  

 

A 

 

                                

          

                                                             B 

Figura 4.2 – Porta-amostras para CVD no reactor tubular: A – esquema de parte do porta-amostras com 2 

amostras; B – pormenor do contacto porta-amostras/amostra. 

 

 

As dimensões escolhidas para o porta-amostras garantem o posicionamento das 

amostras no centro geométrico do tubo de quartzo, Figura 4.3, que é também o centro de 

focagem das lâmpadas de aquecimento, e minimizam o efeito de sombra. O material 
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escolhido, o quartzo, minimiza a contaminação da amostra por impurezas. Este porta-

amostras pode suportar até seis amostras para seis experiências diferentes consecutivas, 

poupando tempo, energia e gases desperdiçados em aberturas intermédias do reactor, entre 

experiências. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Esquema do posicionamento da amostra no interior do reactor tubular. 

 

 

4.3 Sistemas Auxiliares 

 

Para além do reactor, o sistema de CVD integra como sistemas auxiliares uma 

central de gases, um sistema de potência, um sistema de controlo dos débitos gasosos, um 

sistema de teste de estanquecidade e um pulmão para exaustão de gases, Figura 4.4. O 

controlo dos débitos gasosos durante o processo de deposição é feito pelo programa “Forja 

de Vulcano”, desenvolvido especificamente para o sistema [Serra, 1995]. 

 

Tubo de quartzo 
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Figura 4.4 - Esquema do reactor de CVD e sistemas auxiliares 

 

A central de gases, Figura 4.5, instalada pela AIRLIQUIDE, é composta por oito 

linhas de gases independentes, descritos na Tabela 4.1.  

O painel de gases dispõe de válvulas pneumáticas e electroválvulas para cada um 

dos gases activos, dados os riscos inerentes à sua utilização. As electroválvulas só 

funcionam quando actuadas por um gás inerte a pressão superior a 8 bar, caso contrário 

não permitem a abertura das válvulas pneumáticas. Por razões de segurança, se houver 

uma falha de corrente fecham-se todas as válvulas, só sendo possível rearmar o sistema 

por actuação directa.  

O fluxo de gases é controlado por debitómetros mássicos Bronkhorst da HI-TEC, 

existindo um para cada tipo de gás, estando limitado ao intervalo [1;5] l/min, com 

incremento mínimo de 0,1 l/min. 

Saída gases

N 2 O 2 

H 2 

N 2 

Ar 

B 2 H 6 

PH 3 

HCl 

SiH 4 

Pulmão 

N 2 

Painel de gases Electro- 
válvulas 

Autotransformador 

0-240V / 16A 

Abertura/Fecho 

Válvulas  

Pneumáticas 

Interface de controlo 

dos debitómetros 
PC - programa 

“Forja de Vulcano” 

Exterior Laboratório 

Reactor 

de 

CVD 

Sensor de pressão 



4. Preparação das Fitas de Silício    53 

 

                                                   

Os gases activos (SiH4, HCl, PH3, B2H6O) são fornecidos em garrafas de 3 m3, 

diluídos em hidrogénio a 10%, com pureza N50. Os gases de transporte e lavagem (H2, 

Ar, N2 e O2) são fornecidos em garrafas de 10 m3, com pureza N45. 

 

                     Tabela 4.1 – Gases reagentes e inertes para CVD 

 Nome Fórmula Química 

Silano SiH4 

Fosfina PH3 

Diborano B2H6O 

Gases 

Activos 

Ácido Clorídrico HCl 

Árgon Ar 

Azoto N2 

Hidrogénio H2 

Gases de 

limpeza, 

transporte ou 

oxidação Oxigénio O2 

 

 

 

O sistema de potência é um auto-transformador variável, uma fonte controlada em 

tensão (0-240V), ligada em paralelo directamente às lâmpadas de halogéneo. 

 

 

 
Figura 4.5 – Fotografia da central de gases: painel de oito linhas gasosas com válvulas pneumáticas, 

debitómetros e electroválvulas. 
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O sistema de teste de estanquecidade encontra-se na saída de gases dos reactores e 

é constituído por um sensor de pressão Lucas Schaevitz, que opera no intervalo 0-1 bar. Os 

testes são realizados com uma sobrepressão de árgon na câmara do reactor, durante um 

intervalo de tempo equivalente à duração das deposições por CVD. 

 

O pulmão, Figura 4.6, desenhado e construído no laboratório, permite a diluição 

dos gases activos com gases inertes, e a sua exaustão. Também desempenha a função de 

válvula anti-retorno para a câmara de CVD dos gases de exaustão e atmosféricos, bem 

como de eventuais chamas que possam existir devido à presença do silano e hidrogénio, 

utilizando como barreira óleo de silicone, pelas suas propriedades neutras face aos gases 

utilizados. 

 

                                             
Figura 4.6 – Esquema do pulmão, para expulsão dos gases residuais de CVD. 

 

 

4.4 Estudo da Temperatura no Reactor Tubular de CVD 

 

A caracterização dos reactores ópticos de parede fria, no que diz respeito à 

distribuição da temperatura, apresenta grandes dificuldades: 

- O facto de o aquecimento ser radiativo torna a temperatura dependente do tipo de 

material irradiado, no que diz respeito às suas características de absorção e emissividade, 

assim como a condutividade térmica e a existência de correntes de convecção dentro do 

reactor; 

 - A utilização de termómetros convencionais, como por exemplo termopares, não 

é adequada; 
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- Tratando-se de um reactor óptico de parede fria (T<100ºC), com aquecimento 

radiativo focado na posição em que se encontra a amostra (800<T<900ºC), existem 

gradientes de temperatura da ordem de algumas centenas de grau por centímetro; 

- A distribuição da radiação na amostra é a resultante da sobreposição das 

componentes focada e difusa (radiação directa da lâmpada e a proveniente de múltiplas 

reflexões na amostra e noutras superfícies do reactor). 

 

A solução adoptada para a caracterização da temperatura consistiu na construção 

de bolómetros com o mesmo tipo de material e dimensões das amostras a utilizar: o silício 

ou o pó de silício. De facto, o que importa caracterizar é a distribuição de temperatura na 

amostra e não em todo o reactor.  

 

O bolómetro utilizado nas experiências com substratos de silício policristalino, no 

reactor tubular, é constituído por duas bolachas de silício, paralelas, contendo entre elas 

um termopar do tipo K, Figura 4.7. As placas de silício foram oxidadas nas faces internas 

para isolamento eléctrico do termopar. O conjunto foi unido com cola cerâmica. Para uma 

dada potência das lâmpadas de halogéneo, o termopar no interior do bolómetro fica em 

equilíbrio térmico com as placas de silício. A diferença de potencial ente esta junção 

quente e a junção à temperatura ambiente é proporcional à temperatura do conjunto. A 

conversão da d.d.p. (mV) para temperatura (ºC) envolve um erro de escala de medida 

inferior a 2ºC. 

 

 

Figura 4.7 – Bolómetro de silício utilizado na caracterização da temperatura de CVD. 

 

Para o estudo da temperatura o bolómetro foi colocado no porta-amostras, numa 

posição central da zona de aquecimento, à semelhança do que se passa com as amostras 

nas experiências de CVD. A geometria de aquecimento estudada foi a semicircular 

inferior (3 lâmpadas inferiores acesas), resultado da experiência de trabalhos anteriores 

Silício 

(40x40x0.330)mm3 

Termopar 
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[Pinto, 2000], [Pinto et al., 2002]. A dependência da temperatura no bolómetro com a 

tensão e potência das lâmpadas fez-se em árgon com um fluxo de 0,5 l/min, à pressão 

atmosférica, variando a tensão das lâmpadas entre 0 e 220V. A potência das lâmpadas foi 

determinada pelo produto da tensão pela corrente eléctrica fornecida. O resultado resume-

se no gráfico da Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Dependência da temperatura na amostra com a tensão e potência das lâmpadas, no reactor 

tubular de CVD  

 

 

 

4.5 Deposição de Fitas de Si no Reactor Tubular de CVD 

 

As experiências de deposição de fitas de silício por CVD tiveram lugar à pressão 

atmosférica, sob várias combinações das variáveis: substratos, temperatura, fluxo de gases, 

concentração de silano e tempo de deposição. 

A atmosfera no interior do reactor é controlada, sendo a pressão de operação 

ligeiramente superior à atmosférica com o objectivo de evitar contaminação pelos gases 

atmosféricos e prevenir o risco de explosão por entrada de oxigénio.  
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4.5.1  Preparação dos Substratos para CVD no Reactor Tubular 

 

Nas experiências realizadas no reactor tubular optou-se pela utilização de folhas de 

silício. As folhas de silício disponíveis no laboratório são multicristalinas, dopadas com 

boro, de resistividade 0,5 a 5 Ωcm, das marcas Silso (Wacker), Eurosil (Eurosolar) e 

Baysix (Bayer) com áreas de 10x10 cm2 a 12,5x12,5 cm2 e espessuras nominais entre 330 

a 450 µm. As folhas foram cortadas numa serra de disco diamantado (Dicing Saw Model 

1006, Micro Automation, Inc), em pequenas fitas.  

No início de cada experiência, os substratos de silício multicristalino foram limpos 

por ultrasons em acetona para remoção de impurezas orgânicas, polidos quimicamente 

numa solução de 10 CH3COOH(100%): 15 HF(48%): 75 HNO3(65%) em proporção 

volúmica [Ghandhi., 1994], lavados em água desionizada e secos com jacto de azoto. 

Foram exploradas duas vias, ambas prevendo a reutilização dos substratos: 

1- Substrato de silício multicristalino, de 40x40mm2, com camada sacrificial de 

silício poroso; 

2- Substrato de silício multicristalino com camada adicional de silício em pó. 

 

O primeiro tipo de substrato foi utilizado face à experiência já existente [Pinto, 

2000; Pinto et al., 2002] e com o objectivo de optimizar as condições de deposição, no que 

diz respeito às taxas de deposição e taxas de conversão de silano em silício e de verificar a 

reprodutibilidade do processo. 

A camada de silício poroso é feita por corrosão electroquímica do substrato [Pinto, 

2000], em solução de 50 HF(48%): 50 Etanol, nas condições descritas na Tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2 – Condições de formação da camada de silício poroso 

 

Etapa Tempo de Corrosão 
Densidade de Corrente 

(mA/cm2) 

1 8 min 5 

2 8 min 10 

3 50 s 100 
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 Com este primeiro tipo de substrato, Figura 4.9, foram estabelecidas as condições 

de CVD favoráveis ao objectivo final. No entanto, este tipo de substrato foi abandonado 

por não ser atractivo do ponto de vista industrial, tanto pelo elevado custo da existência de 

uma etapa electroquímica, como pelas dificuldades de destacamento das fitas crescidas 

pela camada sacrificial de silício poroso [Pinto et al., 2002]. As dificuldades de 

destacamento devem-se à falta de homogeneidade da camada de silício poroso, pela 

existência de uma grande variedade de orientações cristalográficas no substrato de silício 

multicristalino, que após CVD, permitem a criação de pontes sólidas de silício entre a fita 

e o substrato. 

O segundo tipo de substrato visa a resolução do processo de destacamento da folha 

crescida por CVD do substrato. A estratégia consistiu em cobrir o substrato de silício 

multicristalino com pó de silício e sobre este pó depositar silício por CVD, Figura 4.10. O 

pó actua assim como camada sacrificial de separação, se tiver granulometria e espessura 

tais que impeçam a penetração de silano até junto da superfície do substrato, não 

permitindo a deposição nesta zona e consequentemente a não formação de pontes sólidas 

fita-substrato.  

O pó de silício foi obtido por moagem do mesmo silício dos substratos. Estimou-

se, por microscopia óptica, que o tamanho dos grãos de pó se situa entre 1,25 e 50 µm, 

dimensões estas inferiores às pretendidas para a espessura da fita a crescer por CVD. 

 

 

  

 

 

Figura 4.9 - Aspecto dos substratos de silício multicristalino após corrosão electroquímica.  

 
Figura 4.10 - Aspecto dos substratos de silício cobertos totalmente com pó de silício. 
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4.5.2 Procedimento para as Experiências de CVD  

 

O procedimento experimental optimizado para o tipo de deposição por CVD 

pretendida é semelhante para as duas gerações de reactores. 

No início de cada experiência de CVD, a amostra é colocada no interior da câmara 

do reactor. A câmara é fechada e fazem-se testes de estanquecidade por sobrepressão de 

árgon. Garantida a vedação, é feita a lavagem da câmara de reacção com árgon, durante o 

tempo necessário para perfazer dez vezes o seu volume, ao que se segue uma lavagem 

com hidrogénio, que será o gás de diluição durante o CVD. 

Enquanto ocorre a lavagem com hidrogénio, a amostra é aquecida com uma taxa 

de ~30ºC/min, por aumento da tensão eléctrica nas lâmpadas de halogéneo, até à 

temperatura desejada para o CVD, de acordo com as calibrações apresentadas para cada 

reactor. 

Atingida a temperatura de deposição, dá-se início ao CVD propriamente dito. O 

silano é introduzido na câmara de CVD com a diluição em hidrogénio pretendida em cada 

caso, e durante o tempo necessário para o crescimento de uma fita de silício contínua e 

autosustentada. Terminado o tempo de deposição, fecha-se o debitómetro de silano, e dá-

se início à descida da temperatura, que tem que ser lenta (~30ºC/min), de modo a que a 

fita crescida por CVD não se parta por contracção térmica.  

Durante a descida de temperatura, a câmara é novamente lavada com hidrogénio e 

depois árgon, para que possa ser aberta sem riscos de explosão por contacto com a 

atmosfera externa. 

 

4.5.3 Parâmetros de Deposição por CVD no Reactor Tubular 

 

Utilizando os substratos de silício com camada porosa, optimizaram-se as 

condições experimentais de modo a obter taxas de deposição de silício, R, e de conversão 

silano-silício, η,  o mais elevadas possíveis, para temperaturas inferiores a 900ºC. Nesta 

fase ficaram determinados os parâmetros mais relevantes e que constituem a base de todo 
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o trabalho desenvolvido. Na Tabela 4.3, apresenta-se o resumo dos parâmetros 

experimentais e respectivos resultados, para a deposição das fitas de Si por CVD. 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros experimentais de CVD optimizados em substratos de silício poroso e resumo dos 

resultados experimentais 

Temperatura 840 a 850ºC 

Fluxo de gás 0,3 l/min 

%Silano em H2 3,3% 

Taxa de deposição 2 a 4 µm/min 

Taxa de conversão de SiH4 em Si 75 a 90% 

 

A principal limitação da taxa de deposição é a decomposição indesejada de silano 

nas paredes do tubo de quartzo, com deposição de pó e filmes de silício, Figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11 - Amostras após deposição de silício por CVD, sobre silício poroso. Note-se o padrão de 

deposição nas paredes do tubo de quartzo, indicadores de um regime de vórtices bem definido de passagem 

de gases sobre as amostras. 

 

 Encontrados os parâmetros satisfatórios para a deposição por CVD, passou-se à 

abordagem dos substratos de silício multicristalino cobertos com pó de silício, com o 

objectivo de resolver o problema de destacamento das fitas crescidas por CVD. 

 Os parâmetros de deposição utilizados são resumidos na Tabela 4.4. O 

destacamento neste tipo de amostras mostrou-se bastante fácil, ficando assim demonstrado 

experimentalmente o conceito de separação da fita crescida pela camada de pó. 
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Tabela 4.4 – Parâmetros experimentais de CVD em substratos de pó silício poroso e resumo dos resultados 

experimentais 

Temperatura 845ºC 

Fluxo de gás 0,3 l/min 

%Silano em H2 3,3% 

Taxa de deposição 1-2 µm/min 

Taxa de conversão de SiH4 em Si ~60% 

 

 

Os principais problemas e limitações encontrados nas experiências desenvolvidas 

no reactor tubular são: 

- O aquecimento radiativo inferior, associado ao tipo de porta amostras e substrato 

tem como desvantagem a deposição de silício tanto no pó, como na face inferior do 

substrato, ou seja, parte do silício depositado é perdida; 

- Com os substratos cobertos com pó de silício obtém-se uma taxa elevada de 

decomposição de silano em fase gasosa, com deposição nas paredes de quartzo, Figura 

4.12, obrigando à interrupção das experiências. 

 

Os resultados obtidos no reactor tubular têm como mérito demonstrar a 

possibilidade da utilização do silício em pó como camada sacrificial de separação da fita 

crescida por CVD do substrato, resolvendo assim o problema do destacamento.  

No entanto, para que o processo seja competitivo industrialmente é necessário 

aumentar as taxas de deposição de silício no pó. Uma das hipóteses é aquecer apenas a 

                  
Figura 4.12 - Deposição de silício nas paredes de quartzo do reactor por decomposição em fase gasosa do 

silano, em experiências com substratos cobertos com pó de silício. 
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superfície do pó, mantendo o substrato o mais frio possível, o que se torna complicado 

neste reactor, dado que o aquecimento superior tem como consequência um maior 

depósito nas paredes de quartzo. Outras hipóteses testadas foram o aumento do fluxo de 

silano e diminuição da sua diluição em hidrogénio, com o objectivo de aumentar a taxa de 

deposição, que conduziram igualmente ao aumento de depósitos nas paredes de quartzo do 

reactor. As limitações e problemas encontrados são de difícil solução neste tipo de reactor, 

mas os resultados obtidos até então justificaram o desenho e construção de um novo 

reactor de CVD, designado aqui por Reactor SDS de CVD.  

 

4.6 O Reactor SDS de CVD  

4.6.1 Concepção e Projecto do Reactor SDS de CVD 

 

O reactor de CVD SDS foi desenhado e construído no laboratório de 

semicondutores especificamente para o estudo da deposição de fitas de silício sobre pó de 

silício. O reactor tubular de CVD apresenta uma série de limitações: ao nível da 

uniformidade de depósito nas amostras, sobretudo na direcção perpendicular ao seu eixo; 

na manipulação de amostras de pó, pela dificuldade de acesso à zona de aquecimento; e na 

flexibilidade para explorar parâmetros de CVD conducentes a taxas elevadas de 

deposição.  

Na Figura 4.13 é mostrado o esquema de princípio do reactor SDS de CVD, que 

difere do primeiro reactor essencialmente na geometria cilíndrica, na utilização do 

alumínio como material de construção da câmara de reacção e na geometria de 

aquecimento.  

 

 
Figura 4.13 – Esquema de princípio do reactor SDS de CVD. 

SiH4:H2 
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No que diz respeito ao aquecimento foram feitos estudos prévios da distribuição da 

radiação das lâmpadas sobre a amostra, ainda em fase de projecto (ver 4.6.2). Este estudo 

permitiu dimensionar e posicionar o sistema de aquecimento de modo a assegurar uma 

distribuição uniforme de radiação sobre as amostras. 

4.6.2 Distribuição da Intensidade de Radiação no Reactor SDS 

 

O estudo da distribuição da intensidade de radiação proveniente de lâmpadas de 

halogéneo sobre amostras foi realizado por [Serra, 1995], para um forno de fusão por zona 

linear, onde se podem encontrar todos os detalhes dos modelos utilizados. Aqui será 

apresentado um resumo do modelo simplificado utilizado na análise da distribuição da 

radiação na configuração do reactor SDS. 

O modelo prevê que a análise da distribuição de intensidade de radiação pode ser 

decomposta em duas direcções no plano da amostra, sendo a direcção x perpendicular ao 

filamento das lâmpadas e a direcção y paralela ao filamento, esquematizado na Figura 

4.14.  

 

 

 

 

 

                                                                     a) 

                                        

                        

 

 

 

b)                                                                                      c) 

 

Figura 4.14 – Esquemas da posição relativa lâmpadas-amostra: a) vista de topo; b) direcção y; c) direcção x. 

 

x 

y 

y 

B A 

A’ B’ 

D x D 
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Relativamente ao filamento das lâmpadas, fazem-se as seguintes aproximações: 

 

- o filamento é aproximado a um cilindro de comprimento L e raio R; 

- a temperatura é uniforme em todo o filamento; 

- o raio do filamento é muito menor que a distância filamento amostra, D. 

 

Na direcção y, a radiação que atinge o ponto A é o integral da radiação proveniente 

de A’ a B’.Como se pode observar na Figura 4.14b, os pontos A e B da amostra não estão 

nas mesmas condições geométricas relativamente ao filamento da lâmpada, sendo 

diferente a intensidade total de radiação que atinge cada um dos pontos. 

A distribuição da intensidade de radiação incidente na amostra na direcção y vem 

então [Serra, 1995]: 
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Io é proporcional à potência total, P, radiada pela lâmpada: 

 

                                                  
RD

P
I

30 4π
=                                                                  (4.2) 

 

Na configuração SDS, o filamento da lâmpada tem de comprimento L=140mm e 

dista da superfície da amostra de D=70mm. Considerando apenas uma lâmpada de 1000W 

de potência, a intensidade relativa de radiação ao longo da direcção y, calculada por (4.1) 

é representada na Figura 4.15.  
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Figura 4.15 – Intensidade relativa de radiação ao longo da direcção y, paralela ao filamento das lâmpadas. 
O filamento está entre -70 e 70 mm e a amostra entre -30 e 30 mm. 

 

Na direcção x, a componente difusa da radiação que incide na amostra é dada, para 

cada lâmpada, por [Serra, 1995]: 
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Atendendo à posição relativa das lâmpadas entre si, que distam de 15mm, e 

somando a contribuição de cada uma para a radiação total incidente na amostra, obtém-se 

a curva representada na Figura 4.16, onde se verifica que o modo como estão dispostas as 

3 lâmpadas equivale a ter uma única, centrada na amostra, no que respeita à 

homogeneidade da distribuição. Em termos absolutos, a existência de três lâmpadas tem 

como objectivo conseguir a potência necessária para atingir as temperaturas de CVD. 
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Figura 4.16 - Intensidade relativa de radiação ao longo da direcção x, perpendicular ao filamento das 

lâmpadas. A amostra situa-se entre as posições -15 e 15 mm. 

 

Em ambas as direcções apenas foi calculada a radiação proveniente directamente 

das lâmpadas. Outras contribuições, por exemplo reflexões na superfície espelhada que se 

situa no topo do suporte das lâmpadas e outras superfícies do reactor e envolventes, não 

foram tidas em conta. Na simulação em ambas as direcções não foi tida em conta as 

dimensões da abertura da tampa do reactor, que é um elemento de sombra que irá alterar o 

padrão calculado.  

As simulações obtidas permitiram conhecer os limites de operação do reactor no 

que respeita às distâncias lâmpadas-amostra, lâmpadas-lâmpadas, forma e dimensão das 

amostras e número de lâmpadas, de forma a garantir uma distribuição de radiação a mais 

homogénea possível sobre a amostra. Este estudo foi elaborado na fase de concepção do 

reactor SDS e os seus resultados foram importantes na escolha das dimensões acima 

mencionadas. 

 Apesar de a distribuição de radiação na amostra não ser homogénea, os gradientes 

de temperatura em ambas as direcções devem ser muito reduzidos atendendo à elevada 

condutividade térmica do silício (após o início da deposição) aliada à existência de fortes 

correntes de convecção junto à superfície da amostra. 
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4.6.3 Descrição do Reactor SDS de CVD 

 

O aspecto final do reactor SDS de CVD é mostrado na fotografia da Figura 4.17, 

onde se vê a câmara de reacção e o módulo de aquecimento. 

 

 

A câmara de reacção é um cilindro de alumínio, com duas tampas do mesmo 

material, arrefecidas a água, Figura 4.18 e 4.22. A tampa superior apresenta uma abertura 

rectangular, onde se encontra uma janela de quartzo de qualidade óptica, pela qual a 

radiação proveniente das lâmpadas entra na câmara do reactor. Na parede lateral da 

 
  Figura 4.17 - Fotografia do reactor SDS de CVD: câmara de alumínio e módulo de aquecimento. 
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câmara existem duas entradas diametralmente opostas para entrada e saída dos gases. A 

tampa inferior também dispõe de uma entrada/saída de gases. 

 

         A 

                                 B 

 

 

 

Figura 4.18 - Esquemas completo, A, e de corte, B, da câmara do reactor SDS de CVD. 

 

O módulo de aquecimento é constituído por uma placa de cobre, revestida no seu 

interior por uma película reflectora plana, e pode comportar até 5 lâmpadas de halogéneo, 

do mesmo tipo das utilizadas no módulo de aquecimento do reactor tubular. No estudo 

aqui apresentado foram utilizadas 3 lâmpadas de halogéneo, Figura 4.19, resultado da 

análise da homogeneidade da radiação que chega à amostra, apresentada em 4.6.2. 
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Figura 4.19 - Fotografia e esquema do módulo de aquecimento, com 3 lâmpadas de halogéneo. 

 

 

No que diz respeito aos porta-amostras do reactor SDS, há a considerar os dois 

estudos efectuados:  

  - a formação de fitas por agregação de pó de silício;  

- a formação de fitas por deposição sobre o pó de silício.  

 

Na formação de fitas por agregação de pó de silício foi utilizado um porta-amostras 

em aço inoxidável, com a forma de um cilindro, dentro do qual é colocado o pó, Figura 

4.20. O cilindro tem uma entrada de gases na base e para que a distribuição do silano seja 

uniforme em toda a amostra, foi colocado sob o pó de silício um difusor em aço 

inoxidável e uma folha de grafite. 
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Figura 4.20 - Esquemas completo e em corte do porta amostras para agregação do pó. 

 

 

Na formação de fitas por deposição sobre o pó de silício foi utilizado um porta-

amostras de quartzo, com a forma de um cilindro, com uma tampa também em quartzo, 

sobre o qual é colocada a amostra, Figura 4.21. 

 

                                              
Figura 4.21 - Esquema do porta-amostras de quartzo para deposição sobre pó no reactor SDS. 

 

A concepção do reactor SDS e dos porta-amostras descritos só permitem a 

colocação de uma amostra por experiência, o que representa uma desvantagem face ao 

reactor tubular. Por outro lado, a abertura e fecho do sistema, a volumetria da câmara de 

reacção e a manipulação das amostras tornam-se muito mais simples e eficazes no reactor 

SDS. 

Os sistemas auxiliares do reactor SDS são os descritos em 4.3. 
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Figura 4.22 - Esquema detalhado e legendado do reactor SDS de CVD de alumínio 
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4.6.4 Medidas de Temperatura no Reactor SDS de CVD 

O bolómetro utilizado nas experiências com substratos de pó de silício sobre 

quartzo, no reactor SDS, foi uma adaptação do primeiro bolómetro (ver 4.4). Tratando-se 

de aquecimento do pó por radiação, e dadas as características porosas deste último, foi 

necessário construir um termopar o mais fino possível, de modo a ficar totalmente 

escondido no interior do pó, para que a temperatura lida fosse apenas resultado do 

equilíbrio térmico com o pó envolvente. O termopar foi colocado no interior de uma 

camada de pó com a mesma área e o dobro da espessura, ~1mm, utilizadas na deposição 

das fitas por CVD. As medidas efectuaram-se com 0,3 l/min de fluxo de árgon e o 

resultado resume-se no gráfico da Figura 4.23. 
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Figura 4.23 – Dependência da temperatura no interior de uma amostra de pó com a tensão das lâmpadas, no 

reactor SDS de CVD. 

 

As medidas apresentadas para a caracterização da temperatura das amostras nos 

dois sistemas de CVD estudados são válidas para o instante em que se inicia o processo de 

deposição por CVD. Após alguns segundos de deposição, as superfícies dos substratos são 

alteradas no que diz respeito à sua morfologia e propriedades ópticas, alterando-se o modo 

como absorvem e reflectem a radiação das lâmpadas, e como consequência, a temperatura 

também é alterada. No entanto, os valores apresentados no gráfico são os tomados como 

referência. 
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4.7 Deposição de fitas de Si no Reactor SDS de CVD 

4.7.1 Substratos e Preparação das Amostras para CVD no Processo SDS 

 

Nas experiências realizadas no reactor SDS foi utilizado pó de silício, fornecido 

pela SGS – Solar Grade Silicon, como subproduto da decomposição em fase gasosa de 

silano num reactor de leito fluído, durante a produção de silício policristalino (Capítulo 2, 

secção 2.1). O pó é extremamente oxidável, quando em contacto com o ar ou água e difícil 

de manipular por não ser electricamente neutro e pelas suas dimensões reduzidas. Por 

estas razões, não se fez nenhuma tentativa de limpeza do pó. 

 

Dadas as reduzidas dimensões dos grãos de pó de silício, com diâmetro médio 

~0,7µm,, a sua elevada pureza, e a existência de grandes quantidades de pó como 

subproduto de outros tipos de processo de obtenção de silício já implementados 

industrialmente, estudou-se a possibilidade de agregar o pó por adição de silício 

proveniente da decomposição de silano no interior de uma camada de pó. Neste caso, a 

noção de substrato tal como definida no início do subcapítulo, não faz sentido. As 

amostras foram preparadas colocando uma quantidade de pó com uma espessura e massa 

bem definidas, no interior do porta-amostras da Figura 4.20. O porta amostras é 

posicionado no reactor de forma a que a abertura da base coincida com a entrada de gases 

inferior do reactor, Figura 4.24, de modo a forçar o silano a passar pelo interior do pó. 

 
Figura 4.24 – Esquema em corte do posicionamento da amostra de pó de silício para agregação. 
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O pó de silício é aquecido opticamente e o silano é forçado a atravessar a camada 

de pó, de baixo para cima, onde se decompõe. O processo ocorre à pressão atmosférica. 

Foram estudadas muitas combinações das variáveis temperatura, fluxo e concentração de 

silano em hidrogénio, mas não se encontraram condições satisfatórias para a agregação do 

pó. O principal problema encontrado foi a existência de descontinuidades e elevada 

porosidade nas amostras agregadas, devidas à passagem dos gases pela camada de pó, 

provocando rupturas, mesmo para um fluxo de gás 100x inferior (3cm3/min) ao utilizado 

nas experiências de CVD no reactor tubular. Nestas condições, seriam necessários 30 min 

para depositar 0,55µm/cm2 de silício (considerando a densidade do Si: 2,328 g/cm3), valor 

este demasiado baixo para a taxa de deposição. Estes resultados foram o motivo de 

abandono desta via de utilização/aproveitamento do pó de silício. 

 

As dificuldades encontradas nas tentativas de agregação do pó bem como na sua 

manipulação fizeram retomar parte da estratégia de deposição sobre pó de silício, que já 

havia sido abordada no reactor tubular. A estratégia adoptada combina a deposição sobre 

uma camada de pó de silício e a integração de parte desse pó na fita final.  

Na preparação da amostra para CVD é colocada uma camada de pó de Si prensado, 

uniforme, com espessura bem definida, sobre uma superfície de quartzo. Foram 

preparadas amostras com diferentes áreas, sendo a largura máxima de 3 cm, por imposição 

do sistema de recristalização (ver 4.8). A densidade da camada de pó de Si varia com a 

compactação do pó e foi extremamente difícil de controlar, pelas características já 

descritas do pó, Tabela 4.5. 

A escolha do quartzo como suporte do substrato de pó de Si deve-se ao facto da 

sua composição ser de silício e oxigénio, SiO2, e bastante estável para temperaturas 

elevadas, não introduzindo desta forma impurezas no sistema. O silício não era uma 

escolha adequada dada a elevada probabilidade de formação de pontes sólidas com a fita 

crescida por CVD.  

 

Tabela 4.5 – Características da camada de pó como substrato do processo SDS 

Área  12 (3x4) a 18 (3x6) cm2   

Espessura 0,5 mm 

Densidade 0,23 a 0,29 g/cm3 (prensado) 

 



4. Preparação das Fitas de Silício    75 

 

                                                   

O conjunto substrato de quartzo + pó de Si é colocado no porta-amostras de 

quartzo, Figura 4.25, e é dado inicio ao processo de deposição de Si por CVD descrito em 

4.5.2. A entrada e saída dos gases activos fazem-se por orifícios lateralmente opostos da 

câmara de deposição, com o objectivo de forçar o gás a passar sobre a camada de pó. 

                               
Figura 4.25 - Esquema em corte do posicionamento da amostra para deposição sobre pó de silício.  

 

O pó de silício utilizado desta forma tem múltiplas vantagens: actua como camada 

de separação da folha crescida relativamente ao substrato de quartzo; do ponto de vista da 

absorção da radiação óptica permite atingir as temperaturas necessárias para a 

decomposição do silano; comporta-se como uma superfície de nucleação muito extensa e 

contribui para a massa final da folha crescida. 

 

4.7.2 Parâmetros de Deposição por CVD no Processo SDS 

 

A demonstração da possibilidade de crescimento de fitas de silício contínuas, 

autosustentáveis e destacáveis, sobre pó de silício por CVD constituiu um dos principais 

objectivos deste estudo. Os parâmetros experimentais de CVD tais como a temperatura, o 

fluxo e a concentração de silano optimizados no reactor tubular foram o ponto de partida 

para o processo de deposição de fitas de silício, desenvolvido no reactor SDS. Neste 

reactor pretendeu-se alterar os parâmetros de deposição de modo a optimizar o processo 

para uma taxa de deposição elevada à temperatura mais baixa possível. Na Tabela 4.6 

resumem-se os principais parâmetros experimentais de CVD e os resultados obtidos. 

 

Saída gases Entrada SiH4 e H2 

Amostra de pó de 
silício compactado 
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Tabela 4.6 – Parâmetros experimentais de CVD optimizados para o Processo SDS 

Temperatura 760ºC 

Fluxo de gás 0,3 l/min 

CVD 1 

 

Face 1 %Silano em H2 10% 

Temperatura 740ºC 

Fluxo de gás 0,3 l/min 

CVD 2 

 

Face 2 %Silano em H2 10% 

Taxa de deposição 6 a 10 µm/min 
Resultados 

Taxa de conversão de SiH4 em Si 60-70% 

 

A deposição do Si por CVD ocorre em duas etapas, sendo o CVD 1 realizado 

numa das superfícies da camada de pó e o CVD 2 na superfície oposta. 

A fotografia da Figura 4.26 mostra o aspecto das pré-fitas crescidas por CVD, nas 

condições da Tabela 4.6. 

Após o crescimento das pré-fitas por CVD e arrefecimento lento (~30ºC/min), 

estas são facilmente destacáveis do quartzo, bastando para isso deslocá-las lateralmente da 

sua posição. O quartzo é reutilizado, bem como o pó que não aderiu ou não ficou 

englobado na fita. 

 

 

 

                                

 

      

 

 

Figura 4.26 – Fotografia de uma pré-fita de Si crescida por CVD  
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4.8 A Recristalização e Dopagem das Fitas de Silício SDS 

 

Sendo o objectivo das fitas crescidas a sua utilização como substratos para células 

fotovoltaicas, é necessário proceder à sua dopagem, compactação e recristalização. O 

processo de dopagem e recristalização utilizado foi desenvolvido no laboratório [Silva et 

al., 2007] e optimizado para as fitas de silício crescidas por CVD sobre pó de silício. A 

dopagem pretende introduzir controladamente impurezas do tipo-p, boro, em todo o 

volume da fita e inicia-se com a pulverização de ácido bórico na superfície da pré-fita. A 

incorporação do boro na fita ocorre durante a recristalização por zona fundida (ZMR). 

Simultaneamente com a incorporação do boro, durante a recristalização ocorre a 

compactação da pré-fita e o aumento do tamanho dos cristais, obtendo-se numa só etapa 

uma fita de silício sólido dopado e com densidade e qualidade cristalográfica adequadas 

para utilização como substrato em células fotovoltaicas. 

 

4.8.1 Dopagem das Pré-Fitas por Pulverização com Ácido Bórico 

 

A pré-fita de silício crescida por CVD, após abertura do reactor e exposição ao ar, 

apresenta uma camada nativa de óxido de silício, que é removido em HF(20%) 

imediatamente antes do início do processo de dopagem.  

A dopagem inicia-se com a pulverização de uma solução de ácido bórico, H3BO3, 

sobre a superfície da pré-fita. A concentração da solução de ácido bórico é de 0,76 g/l. A 

pulverização é feita por um pulverizador Badger 250, alimentado por uma pressão 

constante de azoto, de modo a garantir uma deposição homogénea e reprodutível. O 

pulverizador é colocado 80cm acima da pré-fita e utiliza-se um cilindro de 22 cm de 

diâmetro entre aquele e a amostra para prevenir perturbações devidas a correntes de ar. 

Após pulverização e antes da recristalização a pré-fita seca ao ar, de modo a 

permitir a evaporação da água de diluição do ácido bórico. 
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Figura 4.27 – Pulverização da superfície das pré-fitas de Si com ácido bórico, para dopagem. 

 

4.8.2 Recristalização das Pré-Fitas de Silício 

 

A recristalização da pré-fita de Si pulverizada com o ácido bórico é feita num 

forno óptico de recristalização por zona fundida, ZMR, desenvolvido e construído no 

laboratório no âmbito de outros trabalhos de doutoramento [Serra, 1995], [Henriques, 

2002]. O forno é composto por dois espelhos elípticos que concentram a radiação de duas 

lâmpadas de halogéneo de 1000W na pré-fita de silício, numa zona com ~2 a 3 mm de 

largura, Figura 4.28. O comprimento da zona fundida, correspondente à largura da fita, 

deve ser inferior a 30mm, por imposição do tamanho das lâmpadas e geometria do forno 

óptico, de modo a garantir uma distribuição uniforme de radiação para uma zona fundida 

estável. 

A amostra seca é colocada verticalmente no interior do reactor, suportada apenas 

pela extremidade inferior a qual se procura manter afastada da zona de focagem de 

radiação, para evitar contaminação. O reactor é fechado, lavado com árgon com o 

objectivo de eliminar o oxigénio existente e mantido em sobrepressão de árgon, com um 
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fluxo constante de 1,1 l/min, com entradas nas tampas superior e inferior e saída na 

câmara onde se situa a amostra. 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Forno óptico de ZMR; pormenor do aquecimento da zona da fita de Si a fundir. 

 

A potência das lâmpadas é aumentada até ao aparecimento de uma linha fundida 

estável, e depende fortemente da espessura e porosidade da pré-fita. Para que a zona 

fundida corra toda a amostra, a pré-fita move-se verticalmente, com uma velocidade de 

~3mm/min, [Pinto et al., 2006]. 

 

À medida que a temperatura aumenta, o ácido bórico decompõe-se em óxido de 

boro e água, que evaporam da superfície da amostra, de acordo com a equação: 

                              OHHBOBOH 2223 +→                                                       (4.4) 
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Para temperaturas acima de 1100ºC, o boro é incorporado na fita por difusão ao 

longo da superfície, de acordo com a equação: 

                                
2 3 2

2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 4 ( )B O g Si s SiO s B s+ → +                                         (4.5) 

Acima de 1200ºC a maior parte do óxido de boro evaporou da superfície, 

removendo a fonte de boro para o processo de difusão. A atmosfera de árgon+boro será, 

para temperaturas superiores, a responsável pela dopagem. A taxa de incorporação de boro 

por esta via é fortemente dependente do fluxo de árgon, da direcção de recristalização e da 

velocidade de deslocação da zona fundida ao longo da amostra. Na zona fundida, o boro é 

misturado uniformemente devido à forte convecção do líquido. O óxido de silício é 

segregado para a superfície da fita. 

A recristalização da pré-fita transforma-a numa fita de silício multicristalino do 

tipo-p, caracterizada nos Capítulos 6 e 7. 

No fim do processo, a fita é limpa em HF (20%) para eliminar a camada de óxido 

superficial formada pela dopagem. 

 

 

4.9 Formação de Células Solares sobre as Fitas de Silício SDS 

 

As fitas preparadas pelo processo SDS têm como objectivo a sua utilização como 

substratos para células solares. Para avaliar a qualidade das fitas de Si produzidas, 

construíram-se células solares de modo a permitir a sua caracterização por medidas da 

resposta espectral e curva IV (ver Capítulo 7). Prepararam-se em simultâneo dois grupos 

distintos de células solares: o primeiro grupo utilizou como substrato as fitas provenientes 

do processo SDS; no segundo grupo os substratos utilizados foram bolachas de silício 

multicristalino do tipo-p, comercial da marca Baysix, com 330µm de espessura, 

resistividade 0,5-2,0Ω.cm, proveniente de processos baseados em solidificação 

direccional. O segundo grupo funciona como teste e controlo do conjunto de 

procedimentos necessários para a formação das células. 

As células fotovoltaicas são construídas segundo um processo simples, desenvolvido 

e optimizado no laboratório [Serra, 1995], [Costa, 2005], que consiste numa primeira fase 

na formação da junção pn e depois a deposição dos contactos frontal e traseiro utilizando 

Ti/Pd/Ag e alumínio respectivamente.  
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As fitas preparadas pelo processo SDS foram cortadas de forma a eliminar a parte 

correspondente aos bordos de recristalização.  

O processo de formação de células é idêntico para os dois grupos de substratos 

mencionados e inicia-se com a remoção de uma camada superficial, rica em defeitos e 

impurezas, numa solução de polimento químico com a composição volúmica 75 

HNO3(65%) 15HF(48%) 10 CH3COOH(100%) [Ghandhi, 1994], seguida de lavagem em 

água desionizada e secagem por jacto de azoto. 

A junção pn é conseguida pela difusão de fósforo numa das faces do substrato de 

silício do tipo-p, a partir de fonte planar sólida de fósforo Carborundum PH-950. A 

difusão ocorre num forno tubular de quartzo, com aquecimento resistivo, a 900ºC, durante 

40 minutos, em atmosfera de azoto. Na difusão forma-se uma camada de vidro fosfatado 

(PSG), que é removido em solução de HF(10%). Após formação da junção pn, define-se a 

estrutura MESA (que define os limites da zona n) por polimento químico. 

Os contactos eléctricos dianteiro (sobre a zona n) e traseiro (sobre a zona p) são 

depositados por evaporação em vácuo, em duas etapas, numa Evaporadora Balzers, com 

as características resumidas na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Contactos traseiro e dianteiro das células: materiais e espessuras 

Contacto Material Espessura 

Traseiro Alumínio 0,5 µm 

 

Dianteiro 

Titânio 

Paládio 

Prata 

0,4 µm 

0,4 µm 

1,0 µm 

 

O contacto traseiro é um filme de alumínio contínuo que cobre praticamente toda a 

superfície p da célula. O contacto dianteiro foi desenhado de modo a minimizar o efeito de 

sombra sobre a superfície frontal, sendo definido por uma máscara com a forma de 

“pente”. Após deposição dos contactos, as células são submetidas a tratamento térmico a 

500ºC, durante 1hora, em atmosfera de azoto, para cozimento dos contactos, de forma a 

assegurar uma boa ligação óhmica.  

As células formadas pelas etapas descritas não foram submetidas a optimizações 

pelos processos usuais tais como: formação de camada superficial anti-reflectora, 
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optimização da dopagem, passivação de defeitos ou gettering, por se destinarem apenas à 

avaliação da qualidade do Si produzido. 
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